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HOTĂRÂREA 
nr. 90 din 11.01.2016 

 
Consiliul de administraţie al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 

„Regele Mihai I al României” din Timişoara reunit în şedinţa din data de 11.01.2016, în conformitate cu 
prevederile art. 76 din Carta Universitară, prevederile art. 213 al. 13 din L.E.N. nr. 1/2011 cu modificările 
și completările ulterioare,  

Având în vedere propunerile facultăţilor, cererile cadrelor didactice, ale angajaţilor şi studenţilor, 
emite prezenta       

 
HOTĂRÂRE 

 
Art.1.  Se aprobă cifra de școlarizare pentru licență, master și doctorat pentru anul universitar 2016 – 

2017. 
Art.2. Se aprobă demararea procesului de elaborare a Regulamentului de funcționare al 

Departamentului de Informatizare din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a 
Banatului „Regele Mihai I al României" din Timișoara și transmiterea lui la C.E.A.C.  

Art.3. Se aprobă referatul Direcției Economice nr. 8617/16.12.2015 prin care se solicită compensarea 
sumelor din conturile contabile 461 ”Debitori” și 462 ”Creditori” la data de 31.12.2015 și referatul nr. 
8618/16.12.2015 referitor la trecerea pe cheltuială și provizioane a sumelor din facturi mai vechi de trei ani. 

Art.4. Se aprobă cererile de deplasare în străinătate ale unor cadre didactice. 
Art.5. Se aprobă constituirea unui grup de lucru pentru coordonarea activității de punere la dispoziția 

auditorilor externi  documentelor/situațiilor/informațiilor ce vor fi solicitate pe perioada desfășurării 
acțiunii de audit în cadrul instituției, cu următoarea componență: 

1. Conf.univ.dr. Camelia Tulcan – coordonator 
2. Prof.univ.dr. Lavinia Ștef - membru 
3. Conf.univ.dr. Dora Orboi - membru 
4. Asist.univ.dr. Mirela Samfira - membru 
Art.6. Se aprobă referatul Direcției Resurse Umane nr. 20/11.01.2016 referitor la activitățile didactice 

în plata cu ora pentru posturile devenite vacante la Facultatea de Medicină Veterinară și Facultatea de 
Management Agricol. 

Art.7. Se aprobă acordul de parteneriat cu Școala Gimnazială Racovița, Structură Școala Gimnazială 
Hitiaș prin care se va promova proiectul Euroregional „Satul – emblema României în Uniunea Europeană” 
ediția a VIII-a, se va monitoriza, evalua și populariza rezultatele proiectului. 

Art.8. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi şi se afişează pe pagina de 
internet a universităţii. 

     
    Rector,     Secretar șef interimar, 
Prof.univ.dr. Paul Pîrşan                            Dr.ing. Carolina Popa 

Cancelar general, 
Conf.univ.dr. Sorin Stanciu 


